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UZŅĒMUMI 
Liepājā reģistrēto uzņēmumu skaits perioda beigās26 

 

2019. gadā Komercreģistrā ierakstīti 270 jauni Liepājas uzņēmumi, kas ir tik par 1,1% mazāk nekā 

2018. gadā.  

Likvidēto uzņēmumu skaits 2019. gadā bija 385, kas ir par 10,3% mazāk nekā 2018. gadā. 

  

 

Liepājā reģistrēto ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits perioda beigās27 

 

 
 2018. gadā Liepājā ekonomiski aktīvi bija 2 745 uzņēmumi, kas ir par 38 uzņēmumiem jeb 1,4% vairāk 

nekā 2017. gadā.  
Liepājas ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaita īpatsvars Latvijas kopējā ekonomiski aktīvo uzņēmumu 

skaitā ir 2,7%. 

 

  

                                                           
26 SIA “Lursoft IT” 
27 Centrālā statistikas pārvalde 
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Ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2018.gadā28 

 
 

2018. gadā, rēķinot uz 1000 iedzīvotājiem, visvairāk ekonomiski aktīvo uzņēmumu bija Rīgā (87,2),bet vismazāk 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu bijis Daugavpilī (33,4). Starp 9 republikas pilsētām Liepājā bijis piektais augstākais 

ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem – 39,8.  

2018.  gadā ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits palielinājies četrās republikas nozīmes pilsētās, tajā skaitā 

Liepājā (par 1,4%). Pārējās republikas nozīmes pilsētās ekonomiski aktīvo uzņēmumu skaits samazinājies. 

 

Liepājā reģistrēto aktīvo uzņēmumu struktūra pa darbības veidiem 2019.gadā29 

 
2019.gadā tāpat kā iepriekšējos gados, Liepājā pozīcijas saglabāja trīs nozares, kurās reģistrēts vislielākais 

aktīvo uzņēmumu skaits –  
1) tirdzniecība, automobiļu un motociklu remonts - 22% no aktīvo uzņēmumu kopskaita,  
2) rūpniecības nozare -12% no aktīvo uzņēmumu kopskaita,  
3) operācijas ar nekustamo īpašumu - 11%  no aktīvo uzņēmumu kopskaita.  

Būvniecības nozarē darbojās 8% uzņēmumu, profesionālo, zinātnisko pakalpojumu nozarē darbojās 9% 

uzņēmumu, transporta un uzglabāšanas nozarē darbojās 8% uzņēmumu, administratīvo un apkalpojošo dienestu 

darbības nozarē – 5% uzņēmumu, mežsaimniecības un zvejniecības nozarē – 3% uzņēmumu, izmitināšanas un 

ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 4%  uzņēmumu un citās nozarēs 18% uzņēmumu.   

 

                                                           
28 Centrālā statistikas pārvalde 
29 Valsts ieņēmumu dienests 
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